
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP 
 

V/v hướng dẫn thực hiện duy trì, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng đang  

áp dụng trong các CQHCNN  

huyện năm 2022 

    Yên Mô, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

 
 

Kính gửi:  

 

 

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 

đang áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động cải cách hành chính của 

huyện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Các công việc có quy định thời hạn thực hiện  

Xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, Mục tiêu 

chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 của cơ quan và 

các phòng chuyên môn; Thực hiện việc niêm yết Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch 

thực hiện Mục tiêu chất lượng tại trụ sở của cơ quan và phòng làm việc. Đối với 

hoạt động quản lý rủi ro và cơ hội, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành các bước 

sau: Xây dựng Kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro; Lập Bảng nhận 

diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội; Xây dựng Kế hoạch giải quyết 

rủi ro và cơ hội. Các nội dung nêu trên phải được xây dựng và ban hành trước 

ngày 31/3/2022;  

Thực hiện việc đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo để khắc phục 

các điểm không phù hợp, xong trước ngày 30/9/2022;  

Báo cáo kết quả thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL năm 2022 về UBND 

huyện trước ngày 15/10/2022; 

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 và gửi về UBND 

huyện trước ngày 15/12/2022. 

Trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung của HTQLCL (như: Đổi tên 

pháp nhân; thay đổi hoặc bổ sung chức năng nhiệm vụ; sáp nhập, chia tách cơ 

quan; sáp nhập, bổ sung, đổi tên phòng chuyên môn; bãi bỏ, bổ sung thêm quy 

trình ISO thực hiện thủ tục hành chính) thì cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc 

công bố lại HTQLCL, niêm yết tại trụ sở làm việc, đăng tải/cập nhật trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan và gửi hồ sơ công bố về UBND huyện trong thời 

hạn chậm nhất là 03 tháng kể từ khi có sự thay đổi.  



 

2. Các công việc thường xuyên phải thực hiện  

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành đối với các quy trình 

tác nghiệp ISO theo thủ tục hành chính và văn bản quy phạm pháp luật khi có sự 

thay đổi trong thời gian chậm nhất là 03 tháng và bảo đảm 100% các thủ tục hành 

chính phải được xây dựng thành quy trình ISO;  

- Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi về nhân sự;  

- Cử cán bộ tham gia các lớp/khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ thư ký ISO 

trong năm 2022 khi có thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện. 

3. Kinh phí thực hiện   

Kinh phí thực hiện việc duy trì, cải tiến HTQLCL được xây dựng trong dự 

toán kế hoạch kinh phí từ năm trước và được cân đối trong dự toán chi quản lý 

hành chính của mỗi cơ quan, đơn vị. Nội dung chi, mức chi, lập dự toán và chấp 

hành quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số  116/2015/TT-BTC ngày 

11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư 

vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính Nhà nước và các chế độ chi tài chính hiện hành.  

4. Việc kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng   

Trong năm 2022, UBND huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc duy trì và cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng vào cuối tháng 10/2022 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau). 

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Sở 

Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/11/2022.  

(Gửi kèm theo phụ lục các nội dung cần thực hiện HTQLCL theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)./.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
An Đôn Nghĩa 
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Phụ lục 1 

Các nội dung cần thực hiện HTQLCL 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022  

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VP ngày       /3/2022 của UBND huyện)  

  

STT  Các nội dung chính  Thời gian 

thực hiện  

1  Xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL năm 2022  

Trước ngày  

31/3  

  

2  - Xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu 

chất lượng năm 2022 của cơ quan và các phòng chuyên môn; 

Thực hiện việc niêm yết Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực 

hiện Mục tiêu chất lượng tại trụ sở của cơ quan và phòng làm 

việc  

- Xây dựng Kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro; 

Lập Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ 

hội; xây dựng Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội  

3  Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO (nếu có sự thay đổi);  Thường 

xuyên  

4  Rà soát các quy trình ISO theo TTHC khi có sự thay đổi:  

- Quyết định bãi bỏ các quy trình ISO (nếu có);  

- Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL kèm phụ 

lục (nếu có).  

Thường 

xuyên  

5  Đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo để khắc phục các 

điểm không phù hợp:   

- Kế hoạch đánh giá;  

- Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội b;  

- Chương trình đánh giá;  

- Phiếu ghi chép trong đánh giá;  

- Báo cáo sự không phù hợp;  

- Phiếu yêu cầu hành động khắc phục; - Báo cáo đánh giá tổng 

hợp.  

Trước ngày 

30/9  

6  Biên bản họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL  



 

7  Trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung của Hệ thống quản 

lý chất lượng (như: Đổi tên pháp nhân; thay đổi hoặc bổ sung 

chức năng nhiệm vụ; sáp nhập, chia tách cơ quan; sáp nhập, bổ 

sung, đổi tên phòng chuyên môn; bãi bỏ, bổ sung thêm quy trình 

ISO thực hiện thủ tục hành chính) phải thực hiện việc công bố lại 

Hệ thống quản lý chất lượng, niêm yết tại trụ sở làm việc, đăng 

tải/cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ quan và gửi hồ sơ 

công bố về UBND huyện: 

- Quyết định công bố lại HTQLCL;  

- Bản công bố;  

- Danh mục các quy trình iso.  

  

8  Báo cáo kết quả thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng năm 2022 về UBND huyện   

Trước ngày 

15/10  

9  Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 và gửi 

về UBND huyện   

Trước ngày 

15/12  

 

 

  



 

Phụ lục 2 

Mẫu báo cáo kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL của các xã, thị trấn  

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VP ngày       /3/2022 của UBND huyện)  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ, THỊ TRẤN….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     …………, ngày      tháng ….. năm 2022 
 

BÁO CÁO 

 Kết quả việc thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND 

 xã, thị trấn…… năm 2022  

    
 

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng  

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND 

tỉnh về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020, UBND xã/thị trấn.... báo cáo kết quả 

kiểm tra việc thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn năm 2022 như sau:  

I. Đặc điểm, tình hình xã trên địa bàn 

(Liên quan việc đến triển khai thực hiện HTQLCL trong hoạt động hành chính)  

II. Kết quả triển khai thực hiện  

1. Tình hình triển khai kế hoạch và bố trí, sử dụng kinh phí triển khai 

thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng  

2. Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ   

II. Nhận xét, đánh giá  

1. Hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL trong hoạt động hành chính cấp xã  

    2. Thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc thực hiện Hệ 

thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn  

    3. Biện pháp khắc phục  



 

III. Kiến nghị, đề xuất  

(Gửi kèm theo Phụ lục Kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại xã, thị trấn… năm 

2022)./.  

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 
- VP HĐND&UBND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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